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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Хімія 
2. Біологія 
3. Органічна хімія 
4. Фізколоїдна та аналітична хімія 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Товарознавство та експертиза продовольчих товарів 
2. Процеси та апарати харчових виробництв 
3. Харчові технології 
4. Нутріціологія 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

− володіти основними біохімічними поняттями; 
− значення біологічної та харчової хімії  для розумiння життєвих процесiв; 
− визначати хімічний склад  харчової сировини та продуктів тваринного і рослинного 

походження; 
− обмiн речовин та енергiї, його значения в життєвих явищах; 
− структуру, функції і фізико-хімічні властивості сполук, що входять до складу живого 

органiзму − амiнокислот, бiлкiв, вуглеводiв, жирiв, нуклеїнових кислот, ферментiв, вiтамiнiв, 
гормонiв; 

− роль мiнеральних речовин i води для живого органiзму; 
− ферментативнi перетворення вуглеводiв, хiмiзм бродiння i дихання;  
− особливості ферментативних реакцій; 
− основнi шляхи бiосинтезу органiчних речовин у живому органiзмі − вуглеводiв, лiпiдiв, 

бiлкiв; 
− перетворення речовин в живих організмах; 
− основні біохімічні методи дослідження складу сировини і готової продукції; 
− особливостi та значения бiохiмiчних процесiв бiотехнологiчних виробництв в харчовiй 

промисловостi. 
− загальнi принципи пiдходу до оцiнки реакцiйної здатностi сполук та розумiння 

механiзмiв реакцiй, що складають основу синтезу та аналiзу хiмiчних сполук, їх участi в 
процесах життєдiяльностi; 

− залежнiсть властивостей органiчних сполук вiд їх будови; 
− змiни структури та властивостей сполук при зберiганнi їх за звичайних умов та при 

нагрiваннi, технологічної обробці, а також при рiзних перетвореннях в  тваринних органiзмах; 
− науковi основи нормування витрат енергiї та споживання харчових речовин для рiзних 

груп населення, якi правлять за теоретичну базу для планування виробництва i споживання 
харчових продуктiв, а також для органiзацiї масового харчування; 

 
Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 

  – підготовка фахівців до професійної діяльності зі сформованим систематизованим 
комплексом знань про основні харчові речовини, необхідні у раціоні харчування; про біохімічні 
процеси, що мають велике значення для нормальної життєдіяльності організму людини, а також 
у харчовій промисловості; 

  −  формування знань, умінь та навичок з питань біохімічних процесів і характерних 
перетворень, що відбуваються в організмі людини, в рослинних і тваринних організмах, а також 
у процесі їх життєдіяльності, зберігання і переробки харчової продукції.  

 
Вміти: 

  −  самостійно використовувати навчальну й довідкову літературу; 
  − користуватися фізико-хімічними приладами;  



 − використовувати сучасні біохімічні методи дослідження, які все частіше виникають у 
практиці роботи технологів; 

 − проводити експериментальну роботу; 
 − використовувати класичні методи хімічного аналізу; 
 − використовувати аналітичний підхід до пояснення явищ, пов’язаних із життям; 
 − проводити дослідження якості харчової продукції, наприклад, ступеня достатності 

теплової обробки м’яса та ін.; 
 − раціонально обирати засоби та режими зберігання продуктів харчування; 
 − порівнювати біологічну цінність джерел білків масового споживання; 
 − проводити дослідження активності бактеріальних ферментів, процесів обміну 

вуглеводів, ліпідів, білків; 
 − проводити дослідження біологічної ролі вітамінів та гормонів; 
 − використовувати сучасну літературу  з хімічного складу продуктів і готових страв та 

рецептур страв  і кулінарних виробів; 
 − визначати енергетичну, харчову та біологічну цінності харчової сировини та продуктів 

харчування; 
 − проводити дослідження органолептичних показників якості та токсичних властивостей 

речовин продуктів харчування. 
     Володіти: 

   − навичками практичної роботи; 
   − класичними методами хімічного аналізу;  
   −  методиками дослідження активності бактеріальних ферментів; 
   −  методиками дослідження біологічної ролі вітамінів та гормонів; 
   −  методиками дослідження якості харчової продукції, наприклад, ступеня достатності 

теплової обробки м’яса; 
   −  методиками  дослідження процесів обміну вуглеводів, ліпідів, білків; 
   −  методиками  дослідження органолептичних показників якості та токсичних властиво-

стей речовин продуктів харчування; 
            − навичками розрахунків енергетичної, харчової та біологічної цінності харчової 
сировини та продуктів харчування. 
           
                                                           

          3.Зміст робочої програми 
               Модуль № 1 (атестація 1) 

“ Фізико-хімічні властивості основних компонентів харчової сировини” 
Тема 1. Введення в біологічну хімію, хімію харчових продуктів та харчування 

людини. Коротка історія виникнення і розвитку «Біологічної та харчової хімії». Предмет і 
завдання курсу. Поняття якості харчових продуктів. Загальні харчові законоположення і 
інструкції.  Проблеми підвищення якості харчових продуктів. Харчування людини як складний 
фізіолого-біохімічний процес. Потреба людини в основних харчових речовинах- білках, 
вуглеводах, жирах, вітамінах, мінеральних речовинах. Соціальна проблема харчування. 
Сучасний стан науки про харчування і проблеми підвищення харчової та біологічної цінності, а 
також безпеки продуктів харчування.  

Тема 2. Біохімічна характеристика живих організмів. Хімічний склад організму 
людини. Структура клітини. Роль обміну речовин у життєдіяльності організму. Значення 
харчових факторів у забезпеченні процесів життєдіяльності, характеристика основних класів 
хімічних сполук, що входять до складу живих організмів і їх біологічна роль. Рекомендовані 
норми споживання харчових речовин і енергії. 

Тема 3. Вода в сировині та харчових продуктах. Вільна і зв'язана вода. Фізична та 
термодинамічна характеристики води. Критична вологість сировини та харчових продуктів як 
фактор, що визначає їх стійкість при зберіганні. Вільна вода і активність ферментів. Взаємодія 
води з вуглеводами і ліпідами. Роль води у розвитку мікроорганізмів на сировині та харчових 
продуктах. Активність води і стабільність харчових продуктів. Стан і властивості води у 
вологих матеріалах. 



Тема 4. Амінокислоти. Пептиди. Пептидний зв’язок. Номенклатура. Класифікація. 
Будова. Фізико-хімічні властивості.  Ізоелектрична точка амінокислот та пептидів. Функції та 
біологічна роль деяких амінокислот й пептидів в організмі. Незамінні амінокислоти. 
Найважливіші групи пептидів і їх фізіологічна роль. 

Тема 5 Хімія білків.  Методи виділення та очищення білків. Біологічна роль білків.  
Прості та складні білки. Номенклатура, класифікація і ха-рактеристика  білків. Будова й 
структурна організація білкової молекули. Фізико-хімічні та функціональні властивості білків. 
Харчова та біологічна цінність білків. Амінокислотний склад білків. Амінокислотний СКОР. 
Повноцінні і неповноцінні білки. Норми фізіологічної потреби в білках. Проблеми білкового 
дефіциту. Білково-калорійна недостатність та її наслідки. Білки харчової сировини. Роль 
небілкових азотовмісних речовин у харчуванні. Нові форми білкової їжі. 

Тема 6. Хімія нуклеїнових кислот. Загальна характеристика. Два типи нуклеїнових 
кислот: ДНК і РНК, будова, властивості, біологічні функції, механізм дії. Реплікація ДНК. 
Генетичний код. Синтез РНК і ДНК (транскрипція). Залучення амінокислот в біосинтез білків.  

Тема 7. Будова, фізико-хімічні властивості, біологічна роль ферментів. 
Антиаліментарні фактори харчування. Класифікація ферментів, ферменти і коферменти, 
хімічна природа і їх будова. Механізм дії ферментів. Властивості ферментів і специфічність їх 
дії. Активатори та інгібітори травних ферментів. Ціаногенні глікозиди. Біологічні аміни; 
алкалоїди (кофеїн, теобромін, теофілін, соланін). Антивітаміни. Фактори, що знижують 
засвоєння мінеральних речовин (щавлева кислота і ії солі, фітин, таніни). Отрути пептидної 
природи. Алкоголь і його метаболізм в організмі людини.  Регуляція активності ферментів. 
Способи одержання і практичне використання.  

Тема 8. Хімія ліпідів. Жири та жироподібні сполуки. Класифікація, будова, 
номенклатура, фізико-хімічні властивості ліпідів. Прості і складні ліпіди, їх біологічна роль. 
Способи отримання і застосування ліпідів. Харчова та біологічна цінність харчових ліпідів. 
Ессенціальні вищі жирні кислоти (ПНЖК) та їх біологічне значення. Значення окремих груп 
ліпідів, їх участь у будові мембран. Супутні речовини жирів - стероїди, пігменти та їх роль в 
харчової технології. Утворення вільних радикалів в організмі при дії різних факторів. Вплив 
антиокисників. 

Тема 9. Хімія вуглеводів. Класифікація: моносахариди, дисахариди, полісахариди, 
будова, фізико-хімічні властивості, біологічна роль. Утворення вуглеводів в процесах 
фотосинтезу.  Поширення вуглеводів в природі та їх застосування. 

Тема 10. Вітаміни. Класифікація, властивості і їх біологічна роль. Добова потреба. Вміст 
вітамінів в сировині та харчових продуктах. Авітамінози, гіповітаміноз, гіпервітамінозу. 
Антивітаміни, антибіотики, фітонциди, гербіціди, телергени, ростові речовини і їх біологічна 
роль. Шляхи поліпшення міне-рального складу харчових продуктів. 

Тема 11. Мінеральні речовини. Класифікація, макро- і мікроелементи та їх роль у 
харчуванні людини. Їх вміст в сировині та харчових продуктах. Добова потреба організму в 
окремих мінеральних речовинах. Токсичні елементи. Шляхи поліпшення мінерального складу 
харчових продуктів. Роль мінеральних речовин в процесі життєдіяльності людини. 

Тема 12. Мінорні речовини у харчовій сировині. Харчові та біологічно активні 
добавки. Вміст харчових кислот в продуктах харчування. Органічні кислоти як регулятори рН 
харчових систем. Хімічна природа, фізико-хімічні властивості і вміст найважливіших кислот в 
харчових продуктах. Значення цих кислот у харчуванні. Летючі і нелеткі кислоти та їх роль у 
формуванні смаку і запаху при виробництві харчових продуктів. Методи визначення кислот в 
харчових продуктах. Загальні відомості про харчові добавки.  Визначення. Класифікація.  
Загальні підходи до підбору харчових добавок. Основні класи харчових добавок.  Речовини, що 
поліпшують зовнішній вигляд харчових продуктів. Речовини, що змінюють структуру та фізико-
хімічні властивості харчових продуктів. Речовини, що впливають на смак і аромат харчових 
продуктів. Харчові добавки, що уповільнюють мікробіологічну та окисному псуванню харчової 
сировини і готових продуктів.  Біологічно активні добавки. 

Тема 13. Біологічно-активні речовини. Гормони й медіатори. Чужорідні речовини та 
шляхи їх надходження до продуктів харчування. Природні токсиканти. Будова,  
класифікація, номенклатура, механізм  дії гормонів, методи отримання, властивості і 
застосування. Пептидні гормони, похідні амінокислот, стероїдні гормони, тканинні гормони. 



Залежність утворення і руйнування гормонів від харчових факторів. Гормони щитовидної 
залози та їх роль в організмі. Гормони надниркових залоз - адреналін і норадреналін,  їх роль в 
організмі. Гормони підшлункової залози - інсулін і глікоген. Роль в організмі. Стероїдні 
гормони: гормони коркового шару наднирників - глюкокортикоїди і мінералкортікоіди. Статеві 
гормони, їх роль в організмі.  Основні типи чужорідних речовин. Навколишнє середовище, як 
основне джерело забруднення сировини і харчових продуктів. Поняття безпеки продуктів 
харчування. Система критичної контрольної точки при аналізі небезпечного фактора 
Забруднення речовинами, застосовуваними в рослинництві, тваринництві. Бактеріальні токсини. 
Мікотоксини.  

 
Модуль № 2 (атестація 2) 

“Перетворення компонентів харчової сировини  
при переробці, зберіганні і травленні” 

Тема 14. Енергетичні процеси в організмі. Регуляція обміну речовин в організмі. 
Обмін речовин і енергії в організмі. Загальні метаболіти, обмін речовин як єдина система 
процесів. Структурно-логічна схема взаємозв'язку обміну білків, ліпідів і вуглеводів і його 
регуляція.  Асиміляція і дисиміляція. Харчування - складова частина обміну речовин. Водний і 
мінеральний обмін. Регуляція водного обміну. Участь мінеральних речовин в обміні речовин. 
Енергетика обміну речовин. Біологічне окиснення. Роль окисно-відновних ферментів у 
біологічному окисненні. Транспорт електронів і протонів при біологічному окисненні. Окисне 
фосфорилювання.  Роль нервової системи та гормонів в регуляції обміну речовин. Нейро-
гуморальна регуляція біохімічних процесів. Три рівня регуляції. 

Тема 15.  Перетворення та обмін білків. Перетворення білків при переробці харчової 
сировини в готові продукти, а також при зберіганні. Розпад білків в шлунково-кишковому тракті 
людини. Метаболізм білків і амінокислот. Азотистий обмін.  Біологічне значення білкового 
обміну. Гідроліз білків у травному тракті людини. Розпад амінокислот у товстому кишечнику. 
Утворення в кишечнику отруйних продуктів розпаду білків й їхнє знешкодження. Катаболізм 
білків й амінокислот у тканинах організму. Переаміннірованіе і його механізм. 
Дезаминирование і декарбоксилирование амінокислот, відновне амінування. Глюкогенез. Аміни 
та їх фізіологічне значення. Знешкодження аміаку в організмі, синтез сечовини, освіта 
амонійних солей у нирках. Кінцеві продукти обміну складних білків (розпад нуклепротеінов, 
пуринових основ, хромопротеїнів).  Порушення пуринового обміну; утворення сечової кислоти. 
Харчова алергія. 

 Обмін нуклеїнових кислот в організмі. Біосинтез білка та розпад нуклеїнових кислот. 
Загальна схема біосинтезу, його основні етапи, регуляція біосинтезу білка.   Вплив харчових 
факторів на процеси біосинтезу білка. 

Тема 16.  Роль ферментів у перетвореннях основних компонентів харчової 
сировини. Їх роль і значення при зберіганні та переробці харчової сировини. ферменти травного 
тракту. Інгібітори ферментів. Роль ферментів у перетвореннях основних компонентів харчової 
сировини і при зберіганні продуктів харчування. Роль окисно-відновних ферментів. Три стадії 
біологічного окиснення: утворення ацетил КоА, окиснення його в циклі Кребса, окиснення 
відновлювальних дегідрогеназ в дихальному ланцюгу. Трансформація енергії окиснення. 
Ферментні препарати і їх використання в харчовій промисловості.  

Тема 17. Перетворення вуглеводів. При зберіганні сировини та переробки ії в харчові 
продукти (бродіння, карамелізація, меланоїдіноутворення). Розщеплення вуглеводів в процесі 
зберігання рослинної сировини. Біохімія бродіння (молочнокислого, спиртового, оцтовокислого, 
маслянокислого). Перетворення харчових вуглеводів в шлунково-кишковому тракті людини. 
Обмін вуглеводів, що всмокталися. Біосинтез глікогену. Метаболізм вуглеводів в печінці і 
тканинах організму людини. Проміжний обмін вуглеводів. Гліколіз. Дисиміляція вуглеводів. 
Анаеробна фаза дисиміляції вуглеводів, її кінцевий продукт, енергетичний ефект. Аеробна фаза 
окислення вуглеводів - цикл Кребса (цикл ди-і трикарбонових кислот); енергетичний ефект. 
Пентозний цикл окиснення вуглеводів. Регуляція обміну вуглеводів і його порушення. 

Тема 18. Обмін та основні перетворення ліпідів при виробництві та зберіганні 
продуктів харчування (гідролітичні розпад, переетерифікація, гідрогенізація, харчове 
псування). Вплив перетворень на якість продуктів.  Прогоркання та псування жировмісних 



продуктів. Окиснення та хімічні перетворення жирів при зберіганні та термічної обробці. 
Перетворення жирів в шлунково-кишковому тракті людини. Гідроліз жирів у травному тракті. 
Роль жовчних кислот у перетравлюванні жирів і всмоктуванні жирних кислот. Ліпопротеїни 
низької і високої щільності та обмін холестерину.   Метаболізм ліпідів в печінці. Обмін ліпідів у 
тканинах. Окиснення гліцерину, β-окиснення вищих жирних кислот. Енергетичний баланс. 
Включення продуктів обміну жирів в цикл перетворень ди-і трикарбонових кислот. Біосинтез 
ліпідів. Регуляція обміну ліпідів і його порушення. Ожиріння та його профілактика. 

Тема 19. Біохімічні процеси, що відбуваються в харчовій сировині при зберіганні та 
технологічній обробці. Метаболізм чужорідних сполук. Наукові основи раціонального 
харчування.  Харчові добавки та продукти їх окислення. Руйнування вітамінів при зберіганні і 
при виробництві продуктів харчування і способи їх збереження в харчових продуктах. Вплив 
технологічної обробки на мінеральний склад харчових продуктів та шляхи його поліпшення. 
Основні принципи раціонального харчування: баланс енергії, задоволення потреби в основних 
харчових речовинах, режим прийому їжі. Основні біохімічні речовини як джерела 
функціонування організму людини. Добова потреба людини в харчових речовинах та енергії.  
Оптимальне співвідношення в раціоні білків, вуглеводів, жирів. Енергетична цінність харчових 
компонентів і продуктів. Основні напрямки НДР з проблем харчування. 
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